
Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

Znak sprawy: KMR/104/2018/WOJ Kraków, dn. 26 kwietnia 2019r.

Pan Piotr Ćwik, Wojewoda Małopolski
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków 

dot. skargi na sposób załatwienia skargi przez Radę Miasta Krakowa (RMK) 

Szanowny Panie Wojewodo!

Dnia  14 listopada 2018r. Skierowaliśmy do Prezydenta Miasta Krakowa skargę w sprawie stanu
nawierzchni drogi dla rowerów (DDR) na Bulwarze Kurlandzkim w Krakowie. Do dnia 2 stycznia
nie otrzymaliśmy od PMK informacji  o  sposobie załatwienia skargi  ani  żadnego innego pisma
informującego, co się stało ze skargą.

Wobec  powyższego  2  stycznia  2019r.  skierowaliśmy do  Rady  Miasta  Krakowa (RMK)  skargę
nr KMR/104/2018/RMK dotyczącą bezczynności Prezydenta Miasta Krakowa. 

Dnia 2019-01-31 RMK poinformowała,  że przedłuża termin załatwienia sprawy do 30 kwietnia
2019 roku.

Dnia  2019-02-01  RMK  przekazała  Stowarzyszeniu  do  wiadomości  wystąpienie  skierowane  do
PMK o zajęcie stanowiska w sprawie.

Dnia 2019-02-14 Zarząd Dróg Miasta Krakowa udzielił odpowiedzi na skargę skierowaną do PMK
dnia 14 listopada 2018r. 

Dnia 2019-04-02 Przewodniczący RMK wystosował zaproszenie na dzień 10 kwietnia 2019 roku
na posiedzenie Komisji Skarg i Wniosków Rady Miasta Krakowa

Dnia 2019-04-05 Stowarzyszenie (Skarżący) odpowiedział na zaproszenie RMK prosząc o:

• udostępnienie Stowarzyszeniu stanowiska PMK na wystąpienie RMK z dnia  2019-02-01

• wobec  chęci  czynnego  wzięcia  udziału  w  posiedzeniu  Komisji  przez  przedstawicieli
Stowarzyszenia i jednocześnie chęci merytorycznej rozmowy zawnioskowaliśmy również
o zmianę terminu posiedzenia Komisji Skarg RMK na inny – taki, który będzie następował
po udostępnieniu stanowiska PMK w sprawie oraz w miarę możliwości po godzinie 16.

Dnia 2019-04-09 ok. godz. 16.00 RMK nadała korespondencję do Stowarzyszenia (data odbioru:
Dnia 2019-04-09 ok. godz. 17.52), w której odmówiła zmiany terminu wysłuchania Stowarzyszenia
i nie odniosła się w żaden sposób do wniosku o udostępnienie stanowiska PMK

Dnia  2019-04-24  Przewodniczący  RMK  przesłał  „informację  o  sposobie  załatwienia  skargi”,
w której poinformował m.in.

W związku z wynikami głosowania, które odbyło się podczas posiedzenia ww. Komisji w dniu
10 kwietnia 2019 r. nie podjęto projektu uchwały w sprawie uznania przedmiotowej skargi 
za zasadą bądź niezasadną. 
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Dnia 2019-04-25 - 15 dni po posiedzeniu Komisji Skarg, na której rozpatrywana była skarga na
bezczynność PMK (!), Przewodniczący RMK udostępnił materiały, o które wnosiliśmy dnia 2019-
04-05.

Mając  na  uwadze powyższe  wnosimy skargę  na  działanie  Rady Miasta  Krakowa,  która  pełnić
powinna organ kontroli PMK, a w praktyce wykonuje tylko działania pozorowane, długotrwałe,
poza terminami z kpa jednocześnie ignorując wnioski Skarżącego o dostęp do akt sprawy
i zapewniając tylko deklaratywny, a nie faktyczną możliwość uczestnictwa strony społecznej
w posiedzeniu właściwej Komisji. W szczególności wnosimy o zbadanie następujących kwestii:

1. Stowarzyszenia nie poinformowano o stanowisku PMK przedstawionego RMK w sprawie –
być może powinien to uczynić PMK, prosimy o wyjaśnienie tej kwestii

2. Faktycznie  pozbawiono  nas  możliwości  czynnego  udziału  w  postępowaniu  skargowym.
RMK wykonywała jedynie działania pozorowane, którym apogeum było wysłanie na 16
godzin przez posiedzeniem Komisji informacji, że nasz wniosek nie został uwzględniony

3. Skarga  została  załatwiona  ze  złamaniem przepisów dot.  terminów z  kpa,  tj.  po  prawie
4 miesiącach

4. Skarga  została  załatwiona  z  naruszeniem  Statutu  Miasta  Krakowa,  tj.  na  drodze
jednoosobowej decyzji Przewodniczącego RMK lub Uchwały Komisji, a nie przez Radę
Miasta Krakowa czyli z naruszeniem Art. 229 kpa oraz § 27 i § 57a ust. 4 pkt 1 Statutu
Miasta Krakowa, cyt.:

 § 27. 1. Rada i powołane przez nią komisje podejmują rozstrzygnięcia w formie uchwał. 

§ 57a. 
4. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji powierza się:
1) rozpatrywanie skarg na działanie Prezydenta i miejskich jednostek organizacyjnych oraz
przygotowanie projektów rozstrzygnięć w sprawach skarg, 

5. Informacja o sposobie załatwienia skargi nie zawiera prawem wymaganych:

(a) wskazania,  w jaki  sposób skarga  została  załatwiona  (nie  wskazano,  jakie  czynności
podjęto  w związku  z  treścią  skargi,  ewentualnie,  jakie  jeszcze  zaplanowano  do
wykonania w przyszłości. 

„Jeżeli  zawiadomienie  nie  zawiera  informacji  o  sposobie  załatwienia  skargi,  można
domniemywać, że do takiego załatwienia w istocie nie doszło.” - Komentarz do KPA
pod redakcją Zbigniewa Kmieciaka.

Wobec  powyższego  wnosimy  o  rozpatrzenie  skargi,  zobligowanie  Rady  Miasta  Krakowa  do
załatwienia skargi zgodnie z prawem oraz poinformowanie Stowarzyszenia nt podjętych działań
oraz ich wyniku.

Oświadczenie
Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 39' ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.). 
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Informacje dot. oczekiwanego sposobu załatwienia sprawy
• W odpowiedzi każdorazowo proszę podać nasz numer sprawy widoczny w lewym górnym rogu pisma.
• Odpowiedź proszę udzielić w formie tekstu otwartego (DOC, ODT, TXT), który umożliwi jego odczytanie 

również osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku.
• Ponadto informuję, że decyzją Zarządu Stowarzyszenia korespondencja dotycząca spraw publicznych 

prowadzona przez Stowarzyszenie publikowana jest na stronach internetowych https://kmr.org.pl

Załączniki:
1. Skarga do RMK z dnia 2019-01-02; 

plik: 104_2018_RMK_skarga.pdf
2. Informacja o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia  30 kwietnia 2019 z dnia 2019-01-31;

plik: Odp_na_104_2018_RMK_skarga_BR-01.1510.1.2019_termin.pdf
3. Zaproszenie na Komisję Skarg z dnia 2019-04-02;

plik: Odp_na_104_2018_RMK____Zaproszenie_na_Komisje_RMK_BR-01.0012.1.18.7.2019
4. Odpowiedź Stowarzyszenia na zaproszenie na Komisję z dnia 2019-04-05; 

plik: 104_2018_RMK_odp_na_zaproszenie.pdf
5. Informacja od Radnego Kality z dnia 2019-04-09 z godz. 17.52;

plik: Odp_na_1_2019_ODP__BR-01.0012.1.18.7.2019_Kancelaria_RMK.pdf
6. Informacja o sposobie załatwienia skargi z dnia 2019-04-24; 

plik IoZSS_na_KMR_104_2018_RMK__BR-01.1510.1.2019.pdf

Z poważaniem,
Za Zarząd Stowarzyszenia,

Łukasz Krzysztof Chruścicki
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:
• Adresat  
• a/a
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